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Täname, et olete valinud Nitecore taskulambi! 

NITECORE SRT6 kasutusjuhend 
 
Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid 
Disainitud õiguskaitseorganitele, jahimeestele ja taktikaliseks kasutamiseks. 
Esimene taskulambiseeria maailmas, mis kasutab SSR (smart selector ring - režiimide 
valiku rõnas) kolmanda põlvkonna tehnoloogiat. 
Sujuv ja kiire valgusvõimsuse ja funktsioonide valik, kasutades režiimide valiku rõngast. 
Kasutab uusimat CREE XM-L (XM-L2 T6) LED’i, et saavutada maksimaalne väljund-
võimsus 930 luumenit. 
Teise generatsiooni “Crystal Coating Technology”  koos “Precision Digital Optics 
Technology” järgi projekteeritud ning valmistatud reflektoriga võimaldavad 
effektiivseimat valguse eraldumist taskulambist. 
Maksimaalne valgusvoo intensiivsus 17000cd (ANSI FL1).  
Maksimaalne valgustatava ala ulatus 260m (ANSI FL1). 
Suure effektiivsusega toitesüsteem tagab maksimaalse tööaja kuni 200 tundi 
minimaalsel töörežiimil. 
Piiramatu valgusvoo tugevuse valik 0-930 luumenini. 
Neli kiirelt valitavat funktsiooni (strobo, SOS, Turbo, 0-930lm). 
Multifunktsionaalne laetustaseme indikaator annab ülevaate toiteallika laetustasemest. 
Integreeritud vedrumehhanismile ülesehitatud põrutusi leevendav mehhanism koos 
pöördpolaarsuskaitsega (patenteeritud) 
Roostevabast terasest titaaniga kaetud kinnitusklamber 
Tugevdatud suure läbipaistvusega mineraalklaas peegeldusvastase vääristusega 
Lennukialumiiniumist valmistatud korpus 
HAIII tüüpi kriimustuskindel anodiseeritud pinnakate 
Veekindel 2m vastavalt IPX-8 standardile 
Põrutuskindlus kuni 1,5 meetrit 
 
Mõõdud 
Pikkus: 153mm 
Pea diameeter: 40mm 
Korpuse diameeter: 34mm 
Kaal: 145g (ilma toiteallikata) 
 
Komplektis kaasas 
Kvaliteetvutlar, kinnitusklamber, taktikaline rõngas, käepael, tagavara rõngastihend ja 
lülitusnupp 
 
Kasutatavad toiteallikad 

 Tüüp Pinge Kasutatavus 
Korduvlaetav Li-ion aku 18650 3,7V Jah (soovitatav) 

Liitiumpaterei CR123 3V Jah (soovitatav) 
Korduvlaetav Li-ion aku RCR123 3,7V Jah  

 
Toiteallika paigaldamine 
Sisesta üks tüüp 18650 Li-ion aku või kaks CR123 liitiumpatareid suunatuna “+” 
poolusega taskulambi pea poole.   

 
Tähelepanu! 
Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea 
poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka. 
Ära kunagi suuna valgusvihku inimesele silma. See kahjustab silmi. 
 
Taskulambi sisse- ja väljalülitamine 
Taskulambi sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat lülitit, kuni kostub 
“klõps”. 
Taskulambi väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat lülitit veelkord, kuni 
kostub “klõps”. 
 
Hetkeline valgustamine 
Hetkeline valgustamine on saavutatav, kui väljalülitatud taskulambi tagaosas asuv lüliti 
vajutada pooleldi alla ning hoida. Taskulambi väljalülitamiseks vabasta lüliti. 
 
 

 
 
 
Väljundvõimsuse reguleerimine 
Kui lamp on sisse lülitaud, pöörake aeglaselt režiimide valiku rõngast vastupäeva, et 
saavutada järgmised heledusastmed: SOS -> ooterežiim -> piiramatu arv 
heledusastmeid -> turborežiim -> stroborežiim. Samu režiime saab valida 
vastupidises järjekorras, kui pöörata  režiimide valiku rõngast päripäeva. 
 

 
 
 
Tähelepanu!  Piiramatu heledusastmete arvuga režiimis on lambi tööaeg pikem, kui 
valite madalama väljundvõimsuse. Kõige madalama väljundvõimsuse juures töötab 
lamp kuni 200 tundi ja kõige suurema väljundvõimsuse juures kuni üks tund ja 45 
minutit. 
NB!  
1. Kasutaja ohutuse tagamiseks ning taskulambi ülekuumenemise vältimiseks lülitub 
SRT6 automaatselt Turborežiimist kõrgesse režiimi pärast 20min tööd. Keera 
aeglaselt režiimivaliku rõngast, et taasaktiveerida Turborežiim. 
2. Ooterežiimis on taskulamp visuaalselt välja lülitatud, kuid tegelikkuses kasutab 
taskulambi protsessor minimaalselt energiat, säilitamaks oma seadistused. Kui 
taskulamp on ooterežiimis, siis toiteindikaatori tuli vilgub korra kahe sekundi jooksul 
eesmärgiga muuta lambi leidmine pimedas lihtsamaks.  
 
Toiteallikas 
1. Kui taskulamp on sisselülitatud, siis toiteindikaator vilgub korra kahe sekundi 
jooksul, kuni toiteallikas sisalduv energiahulk on alla 50%. 
2. Kui taskulamp on sisselülitatud ja toiteallikas sisalduv energia on lõpukorral, siis 
toiteindikaator vilgub kiiresti ja pidevalt.  
 
Toiteallika vahetamine / laadimine 
Kui toiteallika energia on ammendumas, siis toiteallika indikaator vilgub kiiresti ja 
pidevalt. Juhul, kui taskulambist väljuva valgusvoo hulk muutub minimaalseks ning 
taskulamp ei reageeri režiimimuutustele, siis on samuti tegemist kriitiliselt madala 
toiteallika laetustasemega. Sellistes olukordades tuleb toiteallikas välja vahetada või 
laadima panna. 
 
Hooldus 
Iga 6 kuu ekspluateerimise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada 
puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. 
 
Garantii ja pretensioonide esitamine 
Kõik Nitecore tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Nitecore toode on 
saabudes defektne, siis vahetab selle 14 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja. 
Pärast 14 kasutuspäeva defektseks osutunud Nitecore toode parandatakse tootja 
poolt. Nitecore toodete toojapoolne garantii on 18 kuud. Pärast 18 kuud alates 
ostukuupäevast kehtib Nitecore toodetele tingimuslik 10 aasta pikkune garantii. 
Tingimusliku garantii korral remonditakse Nitecore toode tootja poolt tasuta, varuosa- 
ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole ketiv, kui: 
1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu 
mitte omava ettevõtte poolt 
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus 
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena 
 
Täielikud Nitecore garantiitingimused on saadaval Nitecore ametlikul kodulehel 
www.nitecore.com. Täpsustatud garantii- ja pretensioonide esitamise tingimused on 
saadaval Nitecore ametliku maaletooja Fumatek OÜ kodulehel www.taskulambid.eu.  


